
 
 

SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 
 

 
VÁRMEGYEHÁZA, 7400 Kaposvár, Fő u. 10. 

Tel.: 82/898-246 
e-mail: hivatal@som-onkorm.hu 

 

 

                                                                     

„Tisztítsuk meg az Országot!” 
 

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. útján az illegális 
hulladéklerakók felszámolása érdekében a „Tisztítsuk meg az Országot!” projekt I. ütemének pályázati 
felhívására a Somogy Megyei Önkormányzat által benyújtott pályázat támogatásban részesült. A pályázat 
keretében 20 megyei településen kerül felszámolása illegálisan elhelyezett hulladék 2021 novemberében.  

A pályázat megvalósítása keretében 2021. november 16-án Balatonbogláron felszámolásra kerültek az 

illegális hulladéklerakók. 

A pályázat benyújtását megelőzően mintegy 72 m3 vegyes hulladék volt a település különböző részein 
illegálisan elhelyezve.  

 

Az illegális hulladéklerakók felszámolását, valamint a hulladék elszállítását erre szakosodott cég végezte, 
melyhez nagyobb tömeget megmozgatni képes daru használatára volt szükség. 

 

A pályázatnak köszönhetően Balatonbogláron 16 helyszín tisztult meg az idők során illegálisan oda került 
szeméthalmoktól. 
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A pályázat megvalósítása keretében 2021. november 16-án a Lengyeltóti városában fellelt illegális 

hulladéklerakók felszámolása történt meg. A pályázat benyújtását megelőzően mintegy 85 m3 vegyes 

hulladék volt a település 3 területén illegálisan elhelyezve.  

 

Az illegális hulladéklerakók felszámolása kézi és gépi erővel történt. Daru, rakódó gép, szemétszállító jármű 
és hulladékszállító kamion használatára is szükség volt a területek megtisztításához. 

Az érintett 3 terület megtisztítása befejeződött. 
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A pályázat keretében Nagyberényben 2021. november 17-én mintegy 100 m3 illegális vegyes hulladék 

felszámolása történt meg, amelynek nehézségét a zöld növényzettel való benövés jelentette. A rakódó gép 
mellett egy magas darús szállító kamionra és kézi tereptisztításra is szükség volt a terület megtisztításához. 
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A pályázat megvalósítása keretében 2021. november 18-án kétnapos munka vette kezdetét Nágocs 
községben. A mintegy 200 m3 illegális építési törmelék felszámolására rakódó gépre, hulladékszállító 

kamionra, konténerre és konténerszállítóra volt szükség.  

 

 

 


